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Nationale bossenstrategie: actieplan

Krantenkoppen discussie over meer/minder bos?

2030: 10% meer bos

“Gooi het boerenland open … meer heggen”

“Denk niet alleen in bos, maar ook in bomen en landschapselementen”



Betrokkenheid RCE

Want

heeft potentieel grote consequenties voor het 
Nederlandse landschap

2030: 10% meer bos



Succesfactoren realisatie Bossenstrategie

1. Ruimte en budget

2.

• ecologische potentie, 

• klimaatbestendigheid, 

• meekoppelen andere ambities

3. Lokaal draagvlak



Nieuw bos op oude plekken kansrijk:

1. om lokaal draagvlak en betrokkenheid te creëren (draagvlak)

2. om in te spelen op lokale behoeften (draagvlak)

3. om het nieuwe iets van historische logica en authenticiteit te 
geven

4. Om streekidentiteit te accentueren, door de variatie aan 
historische bostypen te benutten



Bewijs: Berlewalde komt weer tot leven 





Vroegere bosplaatsen zoeken 

• Historische kaarten

• Historische geschriften die bossen vermelden

• Oude plaatsnamen verwijzen naar verdwenen 
bos

• Andere aanwijzingen voor verdwenen bos
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Omstreeks 1650 was Nederland vrijwel volledig ontbost. 
‘1850-kaart’ nutteloos



Atlas Mercator/Hondius, 1596



Meerschalige aanpak:

1.Grote lijnen

2.Specifieke plekken

Vroegere bosplaatsen zoeken 



Plaatsnamen verwijzen naar verdwenen bos

• Holt

• Loo

• Wold

• Laar

• Rade

• etc.

HOLTEN

ESPELO

LOO

MARKELO

LAREN
VERWOLDE

…BROEK

…BROEK…BROEK

…BROEK‘broek’ geen bos-toponiem 
maar wel bos-indicatief







‘HOLT’: gesloten, opgaand bos

Historische bostypen



‘LOO’: open, begraasd bos (bosweide, Hudewald)



‘WOLD’: ongecultiveerde, natte grond, deels bosrijk



‘Rode’: ontgonnen (deel van) bos



‘Laar’: afgeperkte open plek in boslandschap



‘Broek’



Toen en Nu

Bos-plaatsnamen

ca. 750-1350 n. Chr.

Bos nu

Bos verdween waar
mensen gingen wonen



Toen en nu

Bos in middeleeuwse
bronnen

ca. 1250-1650 n. Chr.

Bos nu



Historisch bekende (verdwenen) bossen 
in  Noord-Brabant



Archeologische aanwijzingen voor bos

Waterputten van uitgeholde boomstammen

500-1300 n. Chr.



Houtskoolmeilers: plekken waar houtskool is gemaakt     



• Honderden verdwenen bosplaatsen gekarteerd

• Via plaatsnamen, historische bronnen, archeologisch bewijs

• Verdwenen middeleeuws bos was belangrijk voor lokale 
gemeenschappen; had een veelheid aan functies

• Gemeenschappelijk gebruik

• Lokale bossen terug op de kaart

Van de grote lijnen naar concrete plekken



Want dat biedt bij uitstek de kans om:

1. lokaal draagvlak en betrokkenheid te creëren (draagvlak)

2. in te spelen op lokale behoeften (draagvlak)

3. het nieuwe iets van historische logica en authenticiteit te 
geven

4. streekidentiteit te accentueren, door de variatie aan 
historische bostypen te benutten



Udenhout

Silva de Eudenhout (1233). Het omvangrijke bos Udenhout. 

Verdwenen in de 14e eeuw

Oisterwijk

Bossche van Wyppenhout (1304). een plek in het zuiden van Oisterwijk 

(tussen Oirschot, Moergestel en de Beerzen)

Verdwenen in de 14e eeuw

St. Oedenrode 

De ‘Groene Gemeynt’ in het zuidwesten van Rode. Drie bossen (1309): 

Borne, Myle en Haport

Verdwenen rond 1400

Vele verdwenen bossen vermeld in historische 
bronnen, bijvoorbeeld:



https://noord-brabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47750bfe553446f181e79d38600c8664

Frans Janssens

1. Historische geschriften die bossen vermelden

2. Oude plaatsnamen die duiden op verdwenen bos

https://noord-brabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47750bfe553446f181e79d38600c8664


Geen moeizaam ‘gesnipper’ maar flinke arealen: plekken met een aansprekende (bos)historie

AMBITIE:



Bedankt voor uw aandacht


